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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  
ΤΥΠΟΥ CANON L 140 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα την  13/4/2016,  μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: 
 
Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)»  που 

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33,  με ΑΦΜ: 998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στυλιανό Πλιάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο εξής για συντομία 
«Πελάτης») και  

 
Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  INTERSYS Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρκόπουλο 

Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, 
Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της 
συνεδρίασης της 8ης Μαΐου  2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του  Δ.Α.Τ. με στοιχεία  * ******/**.**.**** και τόπο έκδοσης το *.*. ** 
******.  

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η συμβαλλόμενη ως «Εταιρεία» τυγχάνει ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος  στην Ελλάδα, των γνήσιων υλικών 

και ανταλλακτικών, των υψηλών προδιαγραφών μηχανημάτων του οίκου Canon.  
 
Ο συμβαλλόμενος ως «Πελάτης», χρησιμοποιεί οκτώ  (8) συσκευές τηλεομοιοτυπίας τύπου  CANON L-140, 

εγκατεστημένες στην έδρα των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5,στην 
Αθήνα. 

   
Με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με: 
1. Το υπ΄ αριθμ πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 74476/11-11-2015 αίτημα του Τμήματος Γραμματείας & Διοικητικής 

Μέριμνας των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 15REQ003318949). 
2. Την  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό 552/23-11-2015 (αρ. πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 76516/23-

11-2015 - ΑΔΑ: 69Φ6ΟΡΕ1-ΔΨΦ – ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 15REQ003353921), για δέσμευση 
πίστωσης ύψους 836,40 €,  για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. - K.A.E.: 0884.000, Οικ. Έτους 2015, «Ετήσια σύμβαση 
συντήρησης οκτώ (8) μηχανημάτων fax  canon, Υπ. Σημ. 74476/11-11-2015 -  ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 
15REQ003318949», η οποία ανακλήθηκε λόγω μη ανάλωσης ποσού. 

3. Την  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό 107/26-01-2016 (αρ. πρωτ. ΤΣΜΕΔΕ 6870/29-
01-2016 - ΑΔΑ: 7ΚΨ0ΟΡΕ1-ΜΓΦ), για δέσμευση πίστωσης ύψους 836,40 €,  για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης, 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. - K.A.E.: 
0884.000, Οικ. Έτους 2016, για τον ίδιο ως άνω σκοπό.  

4. Την απόφαση επί του 13ου θέματος της 378ης/10-12-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α: 
7ΡΖΣΟΡΕ1-Σ5Ζ, περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της συντήρησης - υποστήριξης 
των οκτώ  (8) συσκευών τηλεομοιοτυπίας  τύπου CANON L-140, της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών 
& Ε.Δ.Ε. για διάστημα ενός (1) έτους, 

ο «Πελάτης» αναθέτει στην «Εταιρεία» και αυτή αποδέχεται και αναλαμβάνει την πλήρη τεχνική 
εξυπηρέτηση των πιο κάτω  περιγραφόμενων μηχανημάτων, υπό τους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. 

 

 
Περιγραφή Εξοπλισμού 

 
Τμχ. 

Serial Number 
Μηχανήματος Διεύθυνση εγκατάστασης 

FAX CANON L-140  

1 GQZ15408 Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 - ΑΘΗΝΑ, 
(Γραμματεία Διοικούσας,  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Νομική Υπηρεσία, Μηχανογράφηση,  
Δ/νση Περιφερειακών,  
Δ/νση Υγείας,  
Τμήμα Ασφάλισης, και  
Τμήμα Επιστροφής Εισφορών) 

1 GQZ12189 
1 GQZ12337 
1 GQZ15611 
1 GQZ12444 
1 GQZ15778 
1 GQZ15608 
1 GQZ12435 

 
Η παρεχόμενη τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει τα  ακόλουθα:  
1. Προληπτικές περιοδικές συντηρήσεις, χωρίς καμία χρέωση του Ταμείου 
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2. Άριστη και συνεχή λειτουργία του  κάθε μηχανήματος, λόγω πρόληψης 
3. Υποστήριξη των μηχανημάτων από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με τα 

μηχανήματα που βρίσκονται στη σύμβαση . 
4. Δωρεάν αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών που πιθανά θα χρειαστούν αντικατάσταση, σε περίπτωση 

αναφοράς βλάβης ή στον προληπτικό έλεγχο. 
5. Δωρεάν μετατροπές ή βελτιώσεις όπως και όταν αυτές ανακοινώνονται από την CANON. 
6. Προσωρινή αντικατάσταση του καλυπτόμενου μηχανήματος σε περίπτωση ακινητοποίησης του από επίμονη 

βλάβη. 
7. Προνομιακή ανταπόκριση σε περίπτωση αναφοράς βλάβης,  με δωρεάν επίσκεψη και εργασία.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αμοιβή της «Εταιρείας» για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω μηχανημάτων   ανέρχεται σε 

85,00 € πλέον ΦΠΑ ανά μηχάνημα ή  680,00 € πλέον ΦΠΑ συνολικά και για τα  οκτώ (8)  μηχανήματα. Στη 
τιμή αυτή  δεν περιλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων, cartridge κλπ  και του χαρτιού. 

 
Η χρέωση του «Πελάτη» θα γίνεται ανά δίμηνο, με την έκδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο 

παραστατικών . 
 
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται από τον «Πελάτη» το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την 

έκδοσή τους. Η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί κατά τα ανωτέρω, 
μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη». Η μη εξόφληση των τιμολογίων της «Εταιρείας» εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος, επιτρέπει στην «Εταιρεία» τη διακοπή της παροχής ανταλλακτικών, υλικών και εν γένει 
υπηρεσιών προς τον «Πελάτη» μέχρι την εξόφληση των απαιτήσεων της. 

 
Την «Εταιρεία» βαρύνει παρακράτηση φόρου 8% για παροχή υπηρεσιών, στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου, 

καθώς  και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια  της παρούσας σύμβασης. Οι όποιες 
κρατήσεις (πλην του φόρου 8%), θα περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία και θα βαρύνουν την «Εταιρεία», 
ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον «Πελάτη». 

 
Κατά τη διαδικασία πληρωμής, η «Εταιρεία» οφείλει να προσκομίσει στο Λογιστήριο του «Πελάτη» τα εξής: 
Α)  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 
Γ) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). 
Δ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
Τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια της «Εταιρείας» είναι τα εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61 
Α.Φ.Μ.: 998146384 ,  Δ.Ο.Υ.   Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ  
 
Tο ανωτέρω συνολικό ποσό μετά την αφαίρεση των όποιων νομίμων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από τον 

«Πελάτη» τμηματικά, βάσει των υποβαλλόμενων τιμολογίων, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συμβατικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ετήσια, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
1. Η «Εταιρεία» υποχρεούται να πραγματοποιεί στα μηχανήματα όλες τις τεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες θα 

χαρακτηρίζονται από τον Κατασκευαστή σαν ‘’Υποχρεωτικές Τροποποιήσεις’’ χωρίς καμία επιβάρυνση του 
«Πελάτη». 

2. Η «Εταιρεία» υποχρεούται, τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης, να ειδοποιήσει τον «Πελάτη» 
για την ανανέωση ή μη αυτής. Το ύψος της αναπροσαρμογής της συμβατικής αξίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
75% του Ε.Δ.Τ.Κ. Μεγαλύτερο ύψος αναπροσαρμογής μπορεί να ανακοινωθεί μόνο εάν ειδικές συνθήκες το 
δικαιολογούν και πρέπει να γίνει εγγράφως αποδεκτό από τον «Πελάτη». Σε αντίθετη περίπτωση, ο «Πελάτης» 
δικαιούται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, που θα κοινοποιήσει στην «Εταιρεία» 
πριν από τη λήξη της.  
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3. Η «Εταιρεία» υποχρεούται να παρέχει μέσω του   ειδικευμένου προσωπικού της, όλες  αυτές τις τεχνικές 
υπηρεσίες που απαιτούνται, για την αποτελεσματική τεχνική συντήρηση των πιο πάνω μηχανημάτων και 
ειδικότερα: Την δωρεάν χορήγηση επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης, ανταλλακτικών, εργασίας και 
λίπανσης. Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης θα παρέχονται εντός 24 ωρών, από τη σχετική γραπτή ή 
προφορική αίτηση του πελάτη. 

4. Η παρούσα σύμβαση δε καλύπτει συντήρηση, που απαιτείται λόγω κακής χρήσης των  μηχανημάτων από 
τον  «Πελάτη» ή βλάβης, από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν στα μηχανήματα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση της «Εταιρείας».  

5. Η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη παρούσα σύμβαση, αν ο «Πελάτης» ή τρίτος 
έχει προβεί, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το ειδικευμένο προσωπικό της «Εταιρείας», σε προσθήκες ή τροποποιήσεις, 
που κατέστησαν τα μηχανήματα επικίνδυνα ή μη επιδεχόμενα συντήρησης. 

6. Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει µε το παρόν να προσφέρει προς τον «Πελάτη», πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση 
των μηχανών του , µέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της (ΚΕΠ).  

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση των μηχανών δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 
η «Εταιρεία»  διατηρεί το δικαίωμα ή να αρνηθεί τη συνέχιση της σύμβασης.   

8. Η τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει κάθε αναγκαία για την καλή λειτουργία των μηχανών ενέργεια, 
επέμβαση, κατά την απόλυτη κρίση των τεχνικών της «Εταιρείας», καθώς και προληπτικές συντηρήσεις κατά το 
διάστημα του έτους . Δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. toner, cartridge κλπ), χαρτιού , 
λυχνιών, πλαστικών και υάλινων μερών, αναλωσίμων ανταλλακτικών (βάσει της κατάστασης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας ανά τύπο μηχανής). Δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση οποιωνδήποτε μερών εφθάρησαν από 
υπαιτιότητα του «Πελάτη», από βίαιη  ενέργεια (πτώση, πρόσκρουση της μηχανής ή άλλου αντικειμένου επ' αυτής), 
από χρήση υλικών όχι σύμφωνων µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, από ύπαρξη μέσα στη μηχανή υλικών 
ξένων προς την μηχανή (π.χ. συνδετήρες) ή τέλος, από λάθος χειρισμό της μηχανής. Επίσης, δεν περιλαμβάνει 
περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται ότι η κλήση για επισκευή ήταν αδικαιολόγητη όπως π.χ. μηχανή εκτός ρεύματος 
ή ιδιαίτερα βρώμικη ή στερούμενη αναλωσίμων υλικών κλπ . και δεν καλύπτει τα παρελκόμενα μέρη της μηχανής 
για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη σύμβαση (πχ τροφοδότης κλπ.).  

9. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση αυτή, θα υπάρχει ιδιαίτερη χρέωση βάσει του σχετικού 
τιμοκαταλόγου τoυ Κ.Ε.Π.  

10. Προϋπόθεση για την ισχύ της σύμβασης είναι η αποκλειστική  παρακολούθηση των μηχανών από τους 
τεχνικούς του Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση που οι  μηχανές  υποστούν οποιασδήποτε μορφής τεχνική επέμβαση   από 
οποιονδήποτε , τρίτο, η σύμβαση παύει αυτομάτως να ισχύει, ενώ ο «Πελάτης» δεν δικαιούται να απαιτήσει 
επιστροφή του τιμήματος αυτής.  

11.  Η τιμολόγηση της σύμβασης θα γίνεται ανά δίμηνο, στη διάρκεια της περιόδου που αυτή ισχύει (ετήσια) και 
θα καταβάλλεται μετά τη  λήξη του διμήνου. Η αξία της σύμβασης αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας . 

12. Η παραπάνω περιγραφόμενη τεχνική εξυπηρέτηση παρέχεται από την «Εταιρεία» από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 8:00 έως 16:00, εκτός των εξαιρέσιμων ημερών και επισήμων αργιών. Υπηρεσίες εκτός αυτού  του 
ωραρίου χρεώνονται βάσει του τρέχοντος τιμολογίου του Κ.Ε.Π.  

13. Εφ' όσον οι μηχανές λειτουργούν εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής δεν χρεώνονται οδοιπορικά τεχνικών. Σε  
περίπτωση που απαιτηθεί η μεταφορά των  μηχανών στο Κ.Ε.Π, αυτή θα γίνεται µε μέριμνα και δαπάνη του 
«Πελάτη». Οι τιμολογήσεις των μεταφορών, εφόσον γίνουν από την «Εταιρεία» κατόπιν επιθυμίας του «Πελάτη» , 
θα γίνονται σύμφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας μεταφορών.  

14. Σε περίπτωση μεταφοράς και  λειτουργίας της μηχανής εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, ο «Πελάτης» 
χρεώνεται ιδιαίτερα µε τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επιστροφής του τεχνικού, καθώς και µε τα έξοδα 
μεταφοράς της μηχανής στο Κ.Ε.Π. (σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται).   

 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 
 
1. Η παρούσα σύμβαση τεχνικής συντήρησης αναφέρεται στις  ανωτέρω συσκευές τηλεομοιοτυπίας.  
2. Σε περίπτωση όμως που ο «Πελάτης» αποξενωθεί από τις  πιο πάνω συσκευές  με οποιοδήποτε τρόπο 

(π.χ. πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσεως σε τρίτους, κατάσχεση κ.λ.π.), η παρούσα σύμβαση παύει να 
ισχύει από τον χρόνο της αποξένωσης και ο «Πελάτης» οφείλει να καταβάλλει το προβλεπόμενο - σύμφωνα με το 
άρθρο 2-  ποσό για το δεδουλευμένο διάστημα. 

3. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία των συσκευών, γείωση, 
παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας και χώρο προσπελάσεως σ' αυτά. Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής, ο 
«Πελάτης»  είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την «Εταιρεία»,  τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν, έτσι ώστε να 
υπάρξει έγκαιρη φροντίδα για την αποσύνδεση και επανασύνδεση της  μηχανής, Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν 
μέρος της σύμβασης και ως εκ τούτου δεν χρεώνονται. Αντίθετα, η μεταφορά δεν αποτελεί υποχρέωση της 
«Εταιρείας» 

4. Ο «Πελάτης» υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των συσκευών  σύμφωνα  με τις εκάστοτε παρεχόμενες 
οδηγίες χρήσης (βιβλίο οδηγιών, κλπ) από την «Εταιρεία». Γίνεται ρητή μνεία ότι, η τοποθέτηση των αναλωσίμων 
(toner, χαρτί) , καθώς και το ξεμπλοκάρισμα γίνονται από τον «Πελάτη» με δική του επιμέλεια και φροντίδα. 

5. Ο «Πελάτης» βαρύνεται με όλα τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών,  εφόσον η βλάβη 
έχει προέλθει από αμέλειά του, είτε από εσκεμμένη πράξη ή από παράλειψή του, ή και εάν οι συσκευές  έχουν 
τροποποιηθεί ή επισκευασθεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την «Εταιρεία», καθώς και εάν έχουν 
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χρησιμοποιηθεί υλικά ή ανταλλακτικά μη εγκεκριμένα από την «Εταιρεία». 
6. Ο «Πελάτης» είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στην «Εταιρεία» έως και δύο άτομα της επιλογής του για 

να εκπαιδευτούν στο χειρισμό της μηχανής. Η αρχική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν αλλά οι επαναληπτικές 
εκπαιδεύσεις ή οι εκπαιδεύσεις πέραν των δύο ατόμων, χρεώνονται ιδιαίτερα, κατά περίπτωση και κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας.  

7. Ο «Πελάτης» δεν μπορεί να κάνει ή να επιτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο ρύθμιση, συντήρηση, ή 
τροποποίηση των συσκευών από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την «Εταιρεία», οφείλει δε να διατηρεί τις 
επιγραφές, τις πινακίδες και τους μετρητές αναλλοίωτους. Σε αντίθετη περίπτωση, η παρούσα σύμβαση παύει να 
ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο «Πελάτης» έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς, σε περίπτωση παραβίασης των 

συμβατικών υποχρεώσεων από την «Εταιρεία», ειδοποιώντας αυτήν εγγράφως, ένα μήνα πριν.  
 
Αντιστοίχως, η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς, εάν ο «Πελάτης» 

δεν εξοφλεί τα τιμολόγια συντήρησης εντός του χρόνου που ορίζει η παρούσα σύμβαση. 
 
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση της 

«Εταιρείας» προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μετεγκατάσταση, 
κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει 

οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. 
2. Η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. 
3. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή 

συμβατικά δικαιώματά τους, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 
4. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως 

ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των 
συμβαλλομένων μερών. 

5. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια 
συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων.  Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια 
δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό. 

6. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν ισχύει, εάν δεν έχει γίνει εγγράφως και δεν έχει υπογραφεί 
από τους συμβαλλομένους δεόντως. 

 
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων και για επικύρωση της συμφωνίας τους συντάχθηκε και 

υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συμβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 
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